Kā izveidot attālināto piekļuvi ScienceDirect/Scopus datubāzēm.
Lai piekļūtu ScienceDirect/Scopus datubāzēm ārpus Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpām
nepieciešams:
•

Aizpildīt iesniegumu par norādīto datubāzu izmantošanu ārpus LNB telpām.
Iesniegumu iespējams saņemt jebkurā LNB lasītavā.

•

Tiklīdz Jūsu iesniegums ir saņemts un apstrādāts, Jūsu norādītajā e-pastā pienāks
vēstule (sk.1.att.) ar reģistrēšanās datiem.

Ņemiet vērā, ka šis nav piekļuves kods, bet gan sistēmas izveidots kods. Brīdi, kad būsiet
izveidojuši savu lietotāja kontu, savienos jūsu un bibliotēkas abonēto datubāzes daļu, lai turpmāk
ar savu lietotāja kontu būtu iespējams piekļūt bibliotēkas abonētajai ScienceDirect/Scopus daļai.

•

Lai pabeigtu reģistrāciju, sekojiet norādītajai saitei (sk.1.att.)

Registration ID –sistēmas veidotais ID kods
Registration Password - sistēmas veidotā parole
Saite, kura jāizvēlas, lai reģistrētos datubāzes
lietošanai ārpus LNB telpām. Iespējams izvēlēties
jebkuru no dotajām, jo piekļuve automātiski tiek
izveidota abām datubāzēm.

1.attēls

Izvēloties vienu no piedāvātajām saitēm, atvērsies reģistrācijas logs (sk.2.att.)

Registration ID laukā –ievadiet e-pastā
saņemto sistēmas veidoto ID kodu
Registration Password laukā - ievadiet epastā saņemto sistēmas veidoto paroli

2.attēls

Šajā logā ievadiet Jums nosūtītos, sistēmas veidotos reģistrācijas datus (sk.1.att.)

Pēc reģistrācijas datu ievadīšanas spiediet pogu continue. Pēc šīs darbības veikšanas
atvērsies jauns logs (sk.3.att.), kurā ievadiet jau esošie ScienceDirect/Scopus lietotāja konta
datus. Gadījumā ja neesiet iepriekš reģistrējušies, jums jāveido jauns lietotāja konts. Tas
nepieciešams, lai varētu piesaistīt jūsu izveidoto lietotāja kontu Latvijas Nacionālās
bibliotēkas abonētajiem ScienceDirect/Scopus resursiem, nodrošinot piekļuvi ārpus
bibliotēkas telpām.

Ja esiet reģistrēts lietotājs, tad
norādiet iepriekš izveidoto
lietotājvārdu un paroli.

Ja
neesiet
reģistrēts
lietotājs,
tad
nepieciešams reģistrēties, izveidojot lietotāja
kontu, spiežot uz sarkanā uzraksta register
now.

3.attēls

Reģistrētiem lietotājiem ievadot pieslēgšanās datus konts automātiski tiks savienots ar LNB
ScienceDirect/Scopus datubāzu abonēto daļu, nodrošinot piekļuvi minētajām datubāzēm
ārpus LNB telpām.
Ja neesiet reģistrēts lietotājs, tad sekojot norādītajām darbībām, izveidojiet lietotāja kontu.

Sadaļā Your details:
First name – Jūsu vārds
Family name – Jūsu uzvārds

Sadaļā E-mail and password:
E-mail address – jūsu e-pasts
Password – ievadiet paroli
Confirm password – ievadiet paroli atkārtoti
Atzīmējiet, ka esiet iepazinies ar datubāzes
lietošanas noteikumiem un ielieciet atzīmi
sadaļa I’m not a robot.

4.attēls

Pēc iepriekšminēto darbību paveikšanas (4.att.), nospiediet pogu Register. Ja visas norādītās
sadaļas aizpildītas pareizi, jūs būsiet izveidojis savu lietotāja kontu un turpmāk ScienceDirect
un Scopus datubāzi varēsiet izmantot arī ārpus LNB telpām.
Svarīgi! Lai piekļūtu ScienceDirect un Scopus datubāzēm ārpus LNB telpām, vienmēr
nepieciešams pieslēgties savam lietotāja kontam.

